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ગીરસોમનાથ  જિલ્લો 

 
 ગીર સોમનાથ જિલ્લો ઉત્તર ેિૂનાગઢ,દજિણ અન ેપજચિમમાાં અરબસાગર અનપેરૂ્વમાાં અમરલેી જીલ્લાની સરહદો આર્ેલી છે. 

 િૂનાગઢ જીલ્લાના અમકુ તાલકુાન ેછૂટા પાડીન ેનર્ો ગીર સોમનાથ જીલ્લાની રિના કરર્ામાાં આર્ી છે. 

 િેત્રફળ :  ૩,૭૫૪ િો.કકમી.  

 સ્થાપના :- ૧૫/૮/૨૦૧૩  

 જર્ધાનસભાની કલુ સીટો :-  ૪ { સોમનાથ, તલાલા, કોડીનાર(એસ.સી) અન ેઉના } 

 ર્સ્તી :-  ૧૨.૧૭.૪૭૭ 

  સાિરતા :-  ૭૬% 

 તાલકુાઓ:-૬ ( ર્ેરાર્ળ. તલાલા, કોડીનાર, ઉના, સતુ્રાપાડા અન ેગીર ગઢડા )  

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૬(બેઠકો-૧૨૬) 

 જિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૨૮  

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 નગરપાજલકાની સાંખ્યા અન ે:- ૪ (ઉના, સતૂ્રાપાડા,તાલાલા,ર્ેરાર્ળ)ર્ોડવ- ૨ ( ર્ેરાર્ળ-૧૧ (૪૪)અન ેઉના-૯(૩૬) 

 ગામડાાંઓ :-૩૮૦( ર્ેરાર્ળ(૫૫). તલાલા(૫૯), કોડીનાર(૬૧), ઉના(૭૮), સતુ્રાપાડા(૫૭) અન ેગીર ગઢડા (૫૮) ) 

 ગ્રામ પાંિાયતો :- ૩૪૫ 

 પીનકોડ નાં :- ૩૮૦૦૨૪ 

 આરટીઓ નાં :- GJ- 
 મખુ્ય  મથક  :- ર્ેરાર્ળ  (પ્રાિીન નામ ર્ેરાકળુ) 

 નશેનલ હાઈ ર્ ે:- નાં.-૮બી 

 હર્ાઈમથક :-સોમનાથ   

 બાંદરો :- ર્ેરાર્ળ,માઢર્ળ, ધામરિે, હીરાકોટ 

 લલાંગ  પ્રમાણ : - 

 પર્વતો:-સાણાનો ડુાંગર   
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 નદીઓ : - શીંગર્ડા, માલણ,મછુન્દ્રી,જહરણ,સરસ્ર્તી અન ેકજપલા  

 ધોધ :- જામજીર ધોધ (કોડીનાર) 

 મખુ્ય  પાકો :-  મગફળી,  કરેી,  િુર્ાર,  તલ,  કપાસ,  બાિરી,  નાકરયળે,  િીક ુ

 ઉદ્યોગો :- મત્સસ્ય ઉદ્યોગ,  જસમને્દ્ટ,  સોડાએશ,  ખાાંડ, જસમેન્દ્ટ અન ેરયેોન ઉદ્યોગ  

 ખનીિ :-  સફદે  પથ્થર,  િનુાનો  પથ્થર,સીસુાં, બોકસાઈટ 

 રાજ્યકિાનુાં ર્ન:- હકરહર ર્ન ( ૨૦૦૭, સોમનાથ) 

  િોર્ાલાયક  સ્થળો :-  પ્રભાસ પાટણ સોમનાથ માંકદર, ગીર, જર્ષ્ણુમાંકદર, રૂક્ષ્મણી માંકદર, ગરમ પાણીના ઝરા(તલુસી શ્યામ), 

સાસણગીર,અહમદપરુ માાંડર્ી  

   જર્શષે નોંધ  

 પ્રભાસ પાટણમાાં સોમનાથનુાં પ્રાિીન માંકદર છે.ત ેજહરણ, કજપલા અન ેસરસ્ર્તી નદીનો સાંગમ થાય છે.  

 સરસ્ર્તી,જહરણ્યા અન ેકજપલા નદીનો જત્રર્ેણી સાંગમ સોમનાથમાાં થાય છે. 

 સોમનાથ સાંસ્કતૃ યુજનર્ર્સવટીની સ્થાપના ર્ેળાર્ળ ખાત ેર્ષવ- ૨૦૦૮માાં થઈ હતી. 

 ગરમ પાણીના ઝરા ઉના તાલકુાના તલુસીશ્યામ (તત્સપોદક કુાંડ)ખાત ેઆર્ેલા છે. િેમાાં પ્રાિીન પસુ્તકોમાાં શ્રી કષૃ્ણણસ્ર્ામી 

દ્ર્ારા આ કુાંડનુાં પાણી જર્જર્ધ પ્રકારના િામડીના રોગ, ર્ા અન ેમણકાના રોગોમાાં ઉપયોગી હોર્ાનો ઉલ્લેખ કરર્ામાાં આર્ેલ 

છે.  

 ઉના તાલકુાની સરહદ ેર્ાાંકીયા ગામમાાં શાણા ર્ાાંકીયાની ગફુા આર્ેલી છે.  

 ગુિરાતમાાં સૌથી ર્ધાર ેફ્રીલિાંગ અન ેકલેનાંગ પ્લાન્દ્ટ ર્ેરાર્ળમાાં આર્ેલ છે.  

 ગુિરાતનુાં સૌથી મોટુાં મત્સસ્યોદ્યોગ કને્દ્રઅન ેમત્સસ્યોદ્યોગની તાલીમ શાળા પણ  ર્ેરાર્ળ ખાત ેઆર્ેલ છે.  

 ગીર સોમનાથ જીલ્લામાાં આર્ેલુાં દલેર્ાડા ગામ દશેનુાં પ્રથમ કડજિટલ પમેને્દ્ટ એનેબલે્ડ જર્લેિ છે.  

 તલાલા કસેર કરેી માટ ેજાણીતુાં છે.  

 સૂત્રાપાડા ખાત ેસોડાએશ અન ેકોજસ્ટક સોડાના ઉત્સપાદન માટ ેજાણીતુાં સ્થળ છે.  

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 લશાંગર્ડો નદીન ેકકનાર ેઆર્ેલુાં કોડીનાર ખાાંડ ઉદ્યોગ માટ ેજાણીતુાં છે.  

 ગુિરાત ઇકોલોજી એન્દ્ડ એન્દ્ર્ાયવમને્દ્ટ કરસિવ ફાઉન્દ્ડશેન સાંસ્થા જીલ્લામાાં આર્ેલ છે.  

 કોડીનાર તાલકુાનાાં ર્ડનગર ખાત ેઅાંબુજા જસમને્દ્ટની ફકેટરી આર્ેલી છે.  

 િોરર્ાડ થી ઉનાનો પ્રદશે લીલીનાઘર તરીક ેઓળખાય છે.  

 ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલકુાનુાં સરખડી ગામ “ ર્ોલીબોલ ગામ” તરીક ે જાણીતુાં છે. ત ે ગામમાાં 100થી ર્ધ ુ

ખેલાડીઓ આાંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ેર્ોલીબોલ સ્પધાવ રમલેા છે.  

 સૌરાષ્ટ્રનુાં પ્રથમ સાાંસ્કજૃતક ર્ન “ હકરહરર્ન” છે િે 2007માાં ગીર સોમનાથ જીલ્લામાાં બનાર્ેલ છે. 

 ભગર્ાન શ્રીકષૃ્ણણ પીપળાના ર્ૃિ નીિ ેઆરામ કરતાાં હતા ત્સયાર ેતમેણ ેપગમાાં તીર ર્ાગતા તમેણ ેદહેત્સયાગ કયો ત ેસ્થળ ‘ 

ભાલકા તીથવ’ આ જીલ્લામાાં આર્ેલ છે.  

 ઝમજીર ધોધગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલકુાના  લશાંગર્ડો નદી પર આર્ેલો છે. 

 ગીર સોમનાથ જિલ્લાનુાં તાલાલા તાલકુામાાં આર્ેલ બાણેિ પ્રાકજૃતક સૌંદયવથી ભરપરૂ સ્થળ છે. દશેનુાં એકમાત્ર મતદાર ધરાર્તુાં 

મતદાન મથક હતુાં .  

 ઇ.સ. 1950માાં સોમનાથ માંકદરની આધારજશલા જામનગરના શાસક કદજગ્ર્િયલસાંહજી હતા. આ માંકદરન ુ જનમાવણ િાલકુય 

શૈલી અન ેનાગરશૈલીમાાં િોર્ા મળ ેછે. આ માંકદરના મખુ્ય સ્થપજત પ્રભાશાંકર સોમપરુા હતા. સોમનાથ માંકદરનો જીણોધ્ધાર 

સરદાર ર્લ્લભભાઈ પટલે ેકરાવ્યો હતો.  

 



 

ASHWIN DIVEKAR Page 3 
 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 


